
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

1- A BRASIL DISTRIBUIDORA IND. COM. DE PROD. ALIM. LTDA, inscrita sob CNPJ: 

00.735.882/0001-33, com sede localizada na Rodovia BR-364, 7661, Bairro Lagoa, 

Porto Velho-RO, CEP – 76.812-317, realiza a promoção modalidade “Assemelhada a 

Concurso” denominada “Mega Aniversário, 19 anos, 19 prêmios!” que segue as 

determinações da Lei nº 5.768/71, iniciando em 01 de Julho de 2014 e terminando no 

dia 27 de Setembro de 2014.  

 

2- A cada R$ 1.000,00 (mil reais) em compras e seus múltiplos na Brasil Distribuidora, o 

cliente mediante nota fiscal, terá direito a um cupom, o qual deverá ser preenchido 

corretamente e depositado na urna da promoção, localizada na sede da empresa, até 

às 12:00 horas do dia 27/09/2014.  

  

3- A apuração ocorrerá nos dias 01 de Agosto de 2014, às 20 horas, 08 prêmios, 30 de 

Agosto 2014 às 09:00, 04 prêmios e 27 de Setembro de 2014, às 20 horas, 07 prêmios 

na sede da empresa. Quem participar do primeiro sorteio irá também participar dos 

demais automaticamente. A entrada para acompanhar o sorteio será aberta a todos os 

interessados. 

 

4- Para concorrer aos prêmios os clientes têm que escrever no cupom, em campo 

especificado, seu nome, RG e/ou CPF, endereço e/ou telefone, responder a pergunta, 

e após colocá-lo na urna localizada na sede da empresa promotora, com período de 

participação do dia 01 de Julho de 2014 à 27 de Setembro de 2014 às 12 horas.  

 

5- Para concorrer aos prêmios o cliente terá que responder corretamente a pergunta: 

“Qual Distribuidora está há 19 anos Crescendo com Você?”.  

 

6- Serão considerados inválidos os cupons não preenchidos corretamente ou que 

apresentem rasuras ou defeitos que impossibilitem reconhecer a autenticidade.  

 

7- O sorteio dos prêmios será através do lançamento dos cupons que estiverem dentro 

da urna para o ar (para cima), e a pessoa autorizada pegará um cupom, que será o 

ganhador, se atender aos requisitos dos itens 4, 5, 6 e 17.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9- A caducidade do direito ao prêmio não reclamado prescreve após 180 dias contados 

a partir da data da apuração. Caducado o direito dos ganhadores o valor 

correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 10 dias, como renda 

da União.  

 

10- Serão contemplados 19 ganhadores, podendo a mesma pessoa ser contemplada 

mais de uma vez, desde que seja com cupons diferentes, na seguinte ordem: 1º cupom 

- CARRO PALIO FIRE 14/14 0KM, 2º cupom - MOTO HONDA FAN KS 0KM 14/14, 3º 

cupom - MOTO HONDA FAN KS 0KM 14/14, 4º cupom - TVs 42'' 3D LG LED FULL HD, 5º 

cupom - TVs 42'' 3D LG LED FULL HD, 6º cupom - TVs 42'' 3D LG LED FULL HD, 7º 

cupom - TVs 42'' 3D LG LED FULL HD, 8º cupom - NOTEBOOK CCE, 9º cupom - 

NOTEBOOK CCE, 10º cupom - MÁQUINAS DE LAVAR ELECTROLUX 12KG, 11º cupom -  

MÁQUINAS DE LAVAR ELECTROLUX 12KG, 12º cupom - FORNOS MICROONDAS 

CONSUL 30 L, 13º cupom - FORNOS MICROONDAS CONSUL 30 L, 14º cupom - FORNOS 

MICROONDAS CONSUL 30 L, 15º cupom, FORNOS MICROONDAS CONSUL 30 L, 16º 

cupom - BICICLETA CAIRU ARO 26, 17º cupom - BICICLETA CAIRU ARO 26, 18º cupom - 

BICICLETA CAIRU ARO 26, 19º cupom - BICICLETA CAIRU ARO 26.  

 

11- O ganhador, desde já concorda com a utilização de seu nome, fotografia, imagem e 

voz – pelo período não superior a 12 (doze) meses - para a divulgação do evento, sem 

qualquer ônus para a empresa promotora.  

 

12- O prêmio será entregue no domicílio do ganhador ou pode ser retirado nas 

dependências da BRASIL DISTRIBUIDORA IND. COM. DE PROD. ALIM. LTDA, com sede 

localizada na Rodovia BR-364, 7661, Bairro Lagoa, Porto Velho-RO, CEP – 76.812-317; 

dentro do período de 30 (trinta) dias sem ônus e totalmente desembaraçados com 

frete/ emplacamento/ licenciamento/ seguro obrigatório e IPVA quitados.  

 

13- O ganhador será comunicado por telefone e no momento em que receber o 

prêmio assinará o recibo de entrega do mesmo.  

 

14- As dúvidas não previstas neste regulamento serão dirimidas pelos representantes 

da Promotora e após submetidas à CEPCO/CAIXA.  

 

 

15- Reclamações ligar para: (69) 3216-1026 (PROCON).  

 



 

 

 

 

 

 

16- O prêmio é pessoal e intransferível. Não poderá ser convertido em dinheiro, nem 

poderá ser trocado por outro(s) produto(s). 

 

17- Quaisquer dúvidas a respeito dessa promoção podem ser solucionadas através do 

telefone: (69) 2181-7800, e-mail: marketing@brasildistribuidora.com, ou na sede 

localizada na Rodovia BR-364, 7661, Bairro Lagoa, Porto Velho-RO, CEP – 76.812-317.  

 

18- Fica proibida a participação dos sócios proprietários, gerentes, administradores e 

funcionários do BRASIL DISTRIBUIDORA IND. COM. DE PROD. ALIM. LTDA, inscrita sob  

CNPJ: 00.735.882/0001-33, com sede localizada na Rodovia BR-364, 7661, Bairro 

Lagoa, Porto Velho-RO, CEP – 76.812-317 e empresas aderentes a promoção, bem 

como de seus parentes  de primeiro grau. No ato da apuração será feita a consulta ao 

banco de dados da Promotora para o cumprimento desta cláusula. 

 

19- Empresa promotora: BRASIL DISTRIBUIDORA IND. COM. DE PROD. ALIM. LTDA, 

inscrita sob CNPJ: 00.735.882/0001-33, com sede localizada na Rodovia BR-364, 7661, 

Bairro Lagoa, Porto Velho-RO, CEP – 76.812-317.  

 

20- Certificado de Autorização CAIXA nº 6-1101/2014 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.  

 


